
  تبصره ای بر تبصره های سخيداد و الينگار

  
  !                                                               سالمی انقالبی رفقا

يی جا تا عادی یکارگر عنوان به من. فشارمی م مانهيصم ،یپرولتر احساس با را تانی ها دست
 نموده و آراسته زميمارکس بخشيی رها ورعلميز با را خودی شخص مطالعات اساس به ام توانسته
 مثابه به مائو قيرف اصطالح به که براليل و بورژوا ردهخ و مرتجع فکر روشن منجالب از را خودم
  ام توانسته نسبتايی جا تا را  زميمائو و نزميلن ، زميمارکس تيحقان.   کنم برون  نمودم،ی م عمل خوره
 ريسا و ها دهقان ، ها توده  به مانميا روز به روز. دهم صيتشخ سره نا از را سره و  درک

  . شودی م تر ت ثبا با و تر مستحکم  امی طبقات موقف و  تری قو  زحمتکشان

  ريگز نا  ،است دهيدوان شهير آن پود و تار تمام دری طبقات مهر برمی م سر به کهيی  ايدن در چون 
 عالج را آن خود از انتقاد و انتقادی کيالکتيد روش به و  نميبی م  خودم در را  آن انبخشيز اثرات
 مانده راثيم ميبرا اجتماعم از کهی  ژوازربو مهين وی وداليف مهينی فرهنگ  هيروح و کرد خواهم
 ريدامنگ زين مرا کهن تراز انسان و کهنی ايدن و ميراث مقاتل زهر اثرات مثابه به واقع در است،
 از را زنگ نيا ،تر محدود فرصت نيتر زود به  را آنء دامنه که  مصمممعلی الرغم آن،    . است
  .کنم شترييب  علم  مارکسيزم و رهايی پرولتاريا  مورد در را مانميا و شناخت ،دور خود

 ازی عضو عنوان بهخود را  خواهمی م. ستين خودم از فيتعر و ديتمج ؛ی حرف پر از  منظورم
بايد    .کنم فکر  آسمان شاخ را خود که آن نه.  دهم قرار خود، از وانتقاد انتقاد کيپرات در ،ام طبقه

بسط داد  و نيزو به کار بست   روش آموزش تلفيق تيوری در پراتيک و پراتيک در تيوری را آموخت
شرمنده دست به کمر در خدمت ارتجاع حتا نقل قول های صدر مائو را نيز  و شده پاچه دست  ورنه

در  و مفاد ارتجاع پرولتاريا و مفاهيم فلسفی،اقتصادی و سياسی آنرا به زيان ،مانند الينگار پس و پيش
   .خواهم آورد

 در و خواندم بابا تيسا در را  دادی سخ و نگاريالی آقا بحث رامونيپ ، ليتحل و نوشته دو ،یگتازب
يی رها به راسخ مانيا ويی آشنا م ل م علم به که یگانخوانندی  همه به ديبا . آمد جالبی ليخ نظرم

گوش زد  نددار دستان،ی ته و کشان زحمت ريسا و دهقانان شاهنگيپ مثابه بهی انقالبيی  ايپرولتار
  .  جرو بحث ها قويا الزم است عطف توجه در اين  گونه  نمود که

 تيواقع و استتار م ل می دولوژيآ با خودرايی بورژوا ردهخ نظرات ؛ینقط مال جمالت با نگاريالی آقا
 و  فيتحر آشکارا را زميمارکس ،داده جلوه وارونه رديگی م مهشسرچی اجتماع کيپرات از که را ها

 مانند ،معروف قول به. کند می شيپ و پس خودی ستيزونيرو ديد از را ايپرولتا ريکب رهبران مقوالت
 و گرفته خود به مابانه دانشمند چهره است تر خطرناک مه کرده دشمن از که خدمت خوشی تروتسک

  .کندی م دانشمندانهی کار ورساطو مال لگد را م ل م استادانه و رکانهيزی ليخ

 کجا از انسان درستی ها دهيا عنوان ريز که را مائو صدر معروف نوشته نظرم اثبات جهت من 
ی م عارجا رنجبران کتابخانه به  اند م ل م آموزش تالش در سانيکهک تمام به ؛ دنريگی م سرچشمه

 توده و تحريف را م ل م ماهرانه و دانشمندانهی ليخ که رای ن آنا جلو تا www.ranjbaran.org: کنم



 براليل خصلت  ،ضمن در . داد بايد آنها به شکن دندان پاسخ و گرفت تيجد به کنندی م نيتوه را ها
 ها آن لزوم صورت در و برمال را آنهاولتری و غير پر  بپنهان و غرور کاذ بودن و اپورتونيست 

 م ل م  نام ريز کهی فکر بحران  نيا  آن، ريغ در  .نمود نو از آموزش و تيترب ديتجدوادار به  را
 زنندی م م ل م خالق علم موزش آ به دست تازه که رای آنان و  است انبخشيز سخت  ،کندی م عمل
ی م دور فاصله ها فرسنگ به آموزان را نوبه ويژه  ، یانقالب روند از و سازدی م دله دو و متردد
  .دهندی م قرار مانی مترقی مل مبارزات وی طبقات دشمن خدمت در را بيشتر آنها و اندازد

 کردن درنگ لحظه کي و ميکن مبارزه سخت راست و چپ نافمنحر هيعلما، بر ديبا!  یانقالب یرفقا
 همان زيرا داد جلوه ردخ نه بايست را کار نيا .است ريناپذ جبران خطا  مورد نيا در دنيورز وغفلت
ی م سر به ناک خطر طيشرا در ما.  زديخی م بر کالن که است ردخ از د؛يگوی م ريکب نيلن که طور
ر استثما و ستم ريز شيپ از شيب ما کشان زحمت و اشغال ها ستياليامپر توسط مان کشور .ميبر

بی توجهی در اين مقطع  و داريب سخت ما دشمنان .آن قرار گرفته اند امپرياليزم و سگان زنجيری
  .است دزمانی دور ازخر

 ليتحل بودن غلط و نقد را نگاريالی آقای کيکانيم اتينظر  قتيحق در، دادی سخی آقا قلم به ی هيدفاع
 خصلت. است نموده افشا  آنرای ستيلاديآ بودن هوا در پا و منعکس حيصحی ليخ را اوی اجتماعی ها

 ديبا ؛رديگی م ءمنشا  او و بدوی مانده عقب  فرهنگ از که را نگاريال  زيآم ريتحق کلمات و  جمالت
  .نمود جستجو ، کندی م نيييتع را افکاراو کهی د اقتصا نايب ريز در

 هزاره اصطالح به بلکه خرسوار تنها نه شود یم متذکر  دادی سخ که طور همان قطعا نگاريالی آقا 
 را علم که شانيای ادعا به نظر  نگاريال. گذردی م یاجتماعی ها تيواقع از يا تند چارگم خرش ها

 بای ذهن کار در و دارد دست در را روباهش قباله که حتما ،داندی می طبقات  و یديتول مبازهاز مقدم
 مثل کارکر  کي مزد برابر سه اي و دو مزدشی قو احتمال به. گذراندی م را روزگارش باال آمد در
  . باشدی م است، مصروفی دي ديتول در که  دادی سخ

 در بدون و نداردی اجتماع ديتول ازی کتکياليد ربط جيه واقع در که ميتافزيکی ديد از ما، نگاريال
ی ياخرده بورژو ی اقتصاد ربنايز توسط فقط او وشعور کندی م نگاه نييپا به باال ازل م  م نظرداشت

  .او شکل می گيرد  نه موقف پرولتری او

 ادامه ندارند ويا مکتب بهی دسترسی  طبقات جامعه سر برکت به که را ها آمد در کم تا اوست با حق 
 را ديگران  و و متخصص در م ل م دانشمند را خود و رديگ پوزخند باد به  ستين سريم شان ليتحص

 کنه مثل وی نف آشکارا را تکياليد زمياليماتر اودر عين حال ، .  کند  خطاب سواديب مهين و سوادی ب
 و دياموزيب دي با را علم که کندمی   صادر دستور باال از و دپچسمی ی  اضير مجردی ها فرمول به
 شاهنگيپی ادعا غلط به که زيعز پساهنگ نيا. ديبزن انقالبآموزش  مبارزه طبقاتی و   به دست بعد
نيرو های ملی  هيعلبر واقع در اندازدی م عقب به رای مل وی طبقات مبارزه و انقالب ؛دارد را بودن

  .دست و پای مارا ماهرانه می بندد در حقيقت می کند و مترقی و انقالبی قد علم

 متزلزلی ريگ موضع که است مترددی يوابورژ خورده دعملکر نيا !امرزديب را اويی ها مرده خدا 
 استثمار متيق ارزان الکلی قربان که را شونده استثمار دستانی ته نيا .یانقالب يايیراپرولت نه دارد
  جامعه های یابريبابر نا وی تلعدای ب در  بايد را آن اجتماعی،اقتصادی و سياسی علل؛ اند شده  گران



نمود بلکه بايد سطح آگاهی آنها را باال برد تا متوجه   نيتوه و ريتحق نبايد آن ها را .کردی ريشه ياب
   .يب مصرف آن شوندامع

 خانه کار در نه شودی م ديتول باز و ديتول داران هيسرما نيای ديتول شرکت در متيق ارزان الکل نيا
 و متالشی شانی بعضی خانوادگ رازهيش  دن،ينوش افراط اثر در که مان خانی ب دستانی ته نيا مادر
 فرصت و دارند می نگه شان  مصروف پرند و چرند به .رنديگی م قرار حصر و حدی استثمارب مورد

 برای شان اي و دهيپوش آنها از را ها تيواقع. رنديگمی   شانيا از  رای  گاهآ وی اسيس مطالعات
می  را در خواب غقلت نگه اکنند و آنه یمی مغزی  شستشو را ها چارهی ب .دهندی م جلوه وارونه
  . دارند

 که داندی م بهتر سوادن با مهين خودش اصطالح به و سوادانی ب ما از ما، نگاريالی آقا  خدا نام
 اي و ارزان شراب دنينوش قيتشو و  بيترغ نه هست اتباعش ساختن آگاه ، آگاه افراد و  دولت فهيوظ
  .که امروز توسط بورژوازی بی شرمانه تبليغ می شود متيق

 نيا کهيی ها ن آ از ما. رهزن و فاسد نه ميهست آگاهی انقالب انخودت شمول به حتا و ما ، من زيعز 
 چرا که ميکشببه رخ شان   خواهيمی نم هم  ميکنی نم دفاع ، کنندی م جان نوش را ها متيق ارزان
 اجتماع و فردی سالمت آن حد از شيب مصرف که مييگوی م ، بر عکسیول .نوشندی م قيمت او ي ازان
 است ديمف  ريناگز هست درست که آنچه. ستين درستی ول  هست ديمف آن دنينوش. کندی م ديتهد را
  . ستين درست البد هست ديمف که آنچه اما

  انيجر در ذهن و يا ذهن از دست شدن دست از بيگانه خود اثر از در که تضاد نيا ،الينگار عزيز
 قسمت در البد هم شما و است کرده تقسيم و يدی یفکرو ناگزير کار را به دو بخش   کردهتوليد بروز

 علم شيخو دار پلوميد جنابی رهبر ريز سوادانی ب ما که   جامعه در  .يددار ليت اآن فع ی ذهن کار
 توسط باز گونه چه را اين تضاد مذکور   ، ميکنی م باال نينازن شاهنگيپ نيا کمک به را مبارزه
ی بی سوادی ب از مارای صدا موقع از شيپ ما ديشا اي کرد؟ خويش حل خواهيدی اضير مجرد فرمول

 و ستين آنی جا فعال و رسدی مفرا   نآ بحث موقع  زمياليسوس استقراراز بعد و ميکنی م بلندی جا
 مبارزه و اول مقام علم نگاريالی انقالب کيپرات در چون. ميکن خفه گلو در صدای مان را ستيبا  اکنون
ی آقای ستياليسوس جامعه در پس ،کندی م احراز به ترتيبرا سوم و دوم مقامی طبقات وی ديتول
 در .بس و دارند را ديتول حق فقط و نبوده ليدخ اداره امر به دهقانان و کارگران ؛ ستينگارمائويال

 سواد با مهين بی سواد و کارگران ما ،و گل سر سبد ما رهبر و سرور  نگار،يالی ستياليسوسی اوتپ
  .ميباش  شانيا گار خدمت و تابع رناچاه بی انقالب

 نيا که باد ناراض انازت مائو  صدر  روح که ميگوی م ستيمائو النگاری برا قدر نيهم آخر در 
 نانيتر متشخص مائو صدر معروف  گفته به.   ديکنی می کار ساطور  جمالتش را استادانه طور

 دانشمند گرانقدر، .مهد قرار کجا در را لينگارا که دانمی نم منو رکانيز نانيتر افتاده فرو و جاهالنند
اين قدر  ، منولی .و سر ستيزهم درمورد آموختن علم با شما نداريم ميستين علم دشمنطالب وار  که ما

به اجبار   که  انقالب پرولتری و مبارزه طبقاتی است خدمت با سعادت تان عرض می کنم که فقط اين 
وبه می آورد  بيرون استثمارگر تياقل دست از نيز را کار را آزاد و بعد علم یدر قدم اول نيرو

 اما. يدپنداری م شما کهی طور آن نه .قرار می دهد  استثمارشوندگان اکثريت خدمت در دسترس و
 نيا شما اگرستی ار  ؛ باد گرم انت دمکه   ميبگو برايت باز و نقض را گپم که باد گنگ زبانم بازهم



 دوستان ازکه به لباس دوست ظاهر می شوند را  انقالب دشمنانمی توانيم  گونه چه ما يد کن نه را کار
  .نيمتفکيک ک انقالب

آمارگيری  يا خواهشمندم تا وقوع انقالب پرولتری آيينده راکه توسط فرمول رياضی و اندر اخير ازت
ما تا به خير  !.نييدعيين کتدانش جويانيکه در  اين مورد به تحقيقات رياضکی پرداخته اند برای ما 

 با خيال آسوده کارگران و دهقانان  بی سواد و نيمه باسواد با دست هايی چرکين و پاهايی تپاله دار
  .ستيمايوش به فرمان  و در حال آماده باش دست به کمربدر خدمت جناب عالی گ لحظه شماری و 

  ! وقوع انقالب آيينده  با آرزوی کشف فرمول رياضی در مورد تاريخ دقيق 
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